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 توطئةال

 ،كببلد يوربا جنوب غرهبا ،مشاؿ نيجَتيا زف بُت الشعر العريب ا١تنتج ُب ببلد ىوساايو  كتابال
كعيسى أليب أبو بكر اليورباكم ٪توذجُت لشعراء  ،متخذا الشاعرين الوزير جنيد ا٢توساكم

٘تيز انتاجهما الشعرم من جودة  ١تا ،ا٢توساكٌيُت كاليورباكٌيُت ُب ضوء الشعر العريب اٟتديث
 ،كمنهج ا١توازنة ،كا١تنهج التحليلي ،كالبحث ينهج ثبلثة مناىج: ا١تنهج التارٮتي ،كأصالة

كتشريح ظواىر  ،لغرض الوصوؿ إىل حقائق تارٮتية مهدت ارتقاء النهضة الشعرية ُب ا١تنطقتُت
 ،كٖتليل نصوصهما ا١تختارة ،كسرب خصائص ٕتربتها كعناصرىا ،النماذج الشعرية ا١تختارة

الدكر اإل٬تايب الذم أٌداه  الكتابفقد أٌكد  ،كا١توازنة بينهما إلثبات أكجو التشابو كاالختبلؼ
كما سٌلط الضوء على   ،الدين اإلسبلمي ُب ظهور الشعر العريب كازدىاره ُب كليت ا١تنطقتُت

ضامُت كشكل شعر الوزير ١تٖتليلية دراسة  أجرينا ٍب ،نتاج بعض شعراء العربية البارزين فيهما
. كقد توصلت الدراسة بينهما تبلؼملتمسا با١توازنة أكجوى التشابو كاالخ ،جنيد كعيسى أليب

أف الشاعرين متكافئاف ُب االنتاج الشعرم غَت أف الوزير جنيد يعٌد شاعرا كعا١تا كمؤرخا  إىل
وصي تا نفإن ،كعلى ىذا ،بينما عيسى يعٌد شاعرا كأديبا أكثر مشوليا ُب النظر لقضايا اٟتياة

بُت  يد من ٣تاالت الًتابطز ا١تلكشف  ،جوانب شىت من ة شعراء العربية اآلخرينبدراس
 ا١تنطقتُت.
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